Busa i
snön!

Spela friluftsbingo!
I år är det friluftslivets år och meningen är att vi ska upptäcka vilken fantastisk plats naturen är att vistas i.
Just nu pågår en pandemi och det är svårt att träffas
många tillsammans. Därför kommer här ett bingospel som
du kan spela, själv eller tillsammans med dina närmaste.
Försök fylla alla brickans aktiviteter under vintern. Sätt ett
kryss i rutan när du klarat av den. Lycka till!

Dela din upplevelse i sociala medier!

Fotografera gärna när du lyckas med någon av rutorna
och dela bilden i sociala medier. Vi kommer att lotta ut ett
fint pris till den bästa bilden. Märk ditt inlägg med
kampanjens namn: #luftenarfri #friluftsbingo och tagga
@aselekommun
Snömys. Så här kan det gå
till när ruta två klaras av:
”Busar med fyrbent kompis
i snön!”

#luftenarfri #friluftsbingo

@aselekommun
Snömys
#friluftsbingo #luftenarfri
@aselekommun
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1. Gå en promenad i naturen där du bor!

9. Samla minst fem skräp i naturen!

2. Busa eller mys i snön eller bygg snökoja

10. Tipsa någon om friluftsbingot!

eller gör snöänglar!

11. Ta med en eller två kompis ut i naturen,
håll avstånd!

3. Besök en kulturhistorisk plats!
4. Fika i naturen!
5. Lär dig något om allemansrätten!

12. Se på stjärnhimlen!

6. Se en lavskrika!

14. Besök ett naturreservat du inte varit i!

7. Ta ett foto av ett djur i naturen!

15. Mata en fågel!

8. Bygg en snögubbe eller en snölykta!

16. Grilla något gott ute!

13. Åk skidor!

Läs mer eller se en kort film om allemansrätten här: www.naturvardsverket.se/allemansratten
Naturreservat i Västerbottens län. Se www.lansstyrelsen.se/vasterbotten sök efter naturreservat
eller naturreservat att besöka under vintern.

